
A MBTELIJKE BESCHEID EN 

MINISTERIE YAN NIJVERHEID, 
ARBEID EN MAA TSCHAPPELIJKE VOORZORG 

ALCEMEENE DIRECTIE VAN HET MIJNWEZEN 

PE~S IOENWEZEN DER i\ llJ;'-l\VERIO: f<S. 

Wet van 12 Mei 1929, tot wijziging, wat de mijnvyerkers 
betreft, van artikel 4 van de wet dd. 20 Juli 1927, waarbij 
een aanvullingspensioen wordt verleend aan de begunstig· 
den met het ouderdomspensioen. - Koninklijk bestuit van 
1• Juli 1929, genomen in uitvoering van deze wet, tot wij· 
ziging van zekere regels, betreffende de procedure nopens 
het indienen van aanvraagen en tot regeling van de nieuwe 
wijze, waarop de raming van de bestaansmiddelen der aan
vragers dient te geschieden. 

ALBERT, K oning der Belgen , 

Aan all en, tegenwoordigen en toekomenden, M EIL. 

G elet op de wet dd. 12 Mei 1929, tot wijziging, wat de 
mijnwerkers betreft , van artikel 4 van de wet dd. 20 juli 

1927, waarbij een aanvullingspensioen wordt verleend aan de 
begunstigde met een ouderdompensioen ; ' 

Herzien Ons besluid d'd. 18 A ugustus 1927, tot regeling 
van de procedure in zake het indienen van aanvragen tot aan
vullingspensioenen, door de begunstigden met het ouderdom
pensioen, - mijnwerkers en weduwen - gepensionneerd bij de 
bijzondere wetten omtrent het mijnwerkerspensioen en wM.rhij 
de wijze wordt vastgesteld , waarop de raming van de bestaans
middelen der aanvragers geschiedt; 

Overwegende dat er een overeenkomst dient betracht, no~ 
, ~ns zekere bepalingen van het koninklijk besluit dd. 18 Au

gustus 1927 en de nieuwe maatregelen uitgevaardigd door de 
wet dd . 12 Mei 1929; 

DOCUMENT S ADMI NI STRATIFS 1295 

Overwegende, anderzijds, dat aan de verschillende instel
lingen, tot stand gebracht bij de wet dd. 30 December 1924, 
machtimng dient verleend, ambtshalve over te gaan tot de her~ 
ziening

0 

van de beslissingen inzake aanvullend pensioen geno
me, vôôr he~ van kracht worden van de wet dd. 12 Mei 1929 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Nijverheid , Ar

beid en l\1aatschappelijke Voorzorg, 

Wij hebben besloten en Wij besluiten 

Artikel één. - De artikelen 2, 14, 18, 20, 21 en 26, § 1, van 
het koninklijk besluit dd. 18 Augustus 1927 worden. gewijzigd 
en aangevuld ais volgt : 

« Art. 2, alinea 3. De ~elanghebbenden, die vôôr den da
tum, waarop de wet van 12 Mei 1929, tot wijziging van die 
van 20 Juli 1927, gepensionneerd zijn en het aanvullend pen
sioen niet geni{ten , ' t zij omdat zij ten dien einde geen aan
vraag hebben ingediend 't zij omdat hun aanvraag; werdt ver
worpen, dienen, om dit aanvullend pensioen te bekomen, aan 
den bestuursraad van de bevoegde voorzorg}<as en aanvraag te 
laten geworden, gesteund op de wet dd. 12 Mej 1929. 

» Alinea 4. Zoo de aanvraag ten laatste wordt ingedient op 
31 December 1929, wordt het voordeel van het aanvullend 
pensioen vanaf 1 Januari 1929 toegekend , zoo het hoofd
pensioen vôôr dezen datum of op dezen datum aanvang heeft 
genomen, ofwel le rekenen vanaf den datum van den aanvang 
van ht:.t hoofdpensioen, zoo deze da tum na. 1 Januari valt. 

» Alinea 5. Zoo de aanvraag na 31 December 1929 wordt 
ingedient, wordt hc t voordeel van het aanvullend pens1oen 
slechts toegekend vanaf den eersten dag der maand, die volgt 
op deze, waarin de aanvraag werd ingediend. 

» Art. 14. - Nopens deze beslissing kan bij den hoogen 
scheidsraad ingesteld bij de wet dd. 30 December 1924, in 
hooger beroep worden gegaan . 

» Elk der betrokken partijen heeft het recht in hooger be
roep te gaan : de pensiocnaanvrager en de directeur der voor
zorgkas, laatst genoemde namc ns den directeur-generaal van 
het nationaal fonds. 
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» Het beroep wordt ingesteld volgens de wijze voorzien bij 
het koninklijk besluit dd. 1 Maart 1925. 

» Art. 18. - Wanneer later wordt waargenomen dat de, 
door den aanvrager versterkte inlichtingen onjuist of onvol
ledig waren of dat het bedrag zijner bestaansmiddelen, dat 
voor het toekennen van het aanvullingspensioen in aanmer
king komt, is gewijzigd, . wordt het aanvullingspensioen door 
den beheersraad van de voorzorgskas hezien. 

» In dit geval, mogen de belanghebbenden en de direc
teur van de voorzorgkas, de bepalingen van de artikelen 14, 
15, 16 et 17 van dit besluit inroepen. 

» Art. 20. - Voor de weduwe, van een krachtens de spe
ciale weltt n, wegens ouderdom gepensionneerden mijnwer
ker, wordt het bedrag van het aanvullingspensioen volgens 
onderstaande schaal bepaald, met dien verstande, dat bedrag 
der bestaansmiddelen wnd vastgesteld mits afhouding der 
toelagen, die ten laste vallen van de openbare besturen en 
van het Nationaal Pensioenfonds der mijnwerkers, b ij toepas
sing van bedoelde speciale wetten toegekend : 

Redmg de r beslaansmicldelcn (mits a fh nurling Beclrng 
de r loelage11 d ie lcn lnste va llen vlln do npcn h:.i·(: hcstnl'l' 11 v1u~ hcl 

en van het Nationaal F onrls). llanvul lcncl pensioen. 

» 1,200 frank en minder 
» Van 1,201 frank tot 1,680 frank 
» Van 1,681 frank tot 2, 160 frank 

600 frank. 
480 frank. 
360 frank. 

» Art. 21. - Wanneer de echtgenoote van den gepension
neerden mij11 werker nog leeft, wordt bij' vastelling van het 
a.anvullend pem<oen, rekeninj!; gehouden met het bedrag der 
inkomsten , '\00>zien bij het vorig a rtikel, vermeerJud met 
50 t. h. 

» Dit bed1 ?.g wordt berekend, mits afhouding v~n het uit-
keermgen, ten bezware van d·~ openbare besturen h 
N .• ; l rJ nf , . . . en van et 

a .. onaa 1· •·ns1oe on •'3 der m1Jnwerkers welk d,. b 1 
h bb 

• e . _ e ang-
e ende geniet, krachtens speciale wetten op d · . . e pens1oenen 

der m1J nwer~ ers . 

» Art. 26, .alin~a 1. - De voorzorgskassen deelen aan de 
algemeene d1reche van het maatschappelijk verzekerings- en 
voorzorgswezen ( directie der ouderdomspensioenen) de na-

J 

• 
DOOU:\fENTS A UMT:-IJSTRA 'l'ffS 1297 

men en voornamen mede van de gepensionneerde mijnwer
kers en van de gepensionneerde weduwen van mijnwerkers, 
die do~r hun toedoen tot he t genot van het aanvullingspen
sioen zijn toegelaten. >> 

Art . 2. - Onze Minister Van Nijverheid , Arbeid en Maat
schappe)ijke Voorzorg is belast met de uitvoering van het 

tegenwoordig besluit. , 
Geaeven te Brussel. den 1 n Juli 1929. 

0 

Van Koningswege : 
D e ,Jfi 11n !t! •' .. a11 .\Jijpcrhcid. l l'boid 

en ,\Jaat.•clrnppelijke Jlou1·10•";," . 
H. HEYMAN. 

A LBERT. 

Koninklijk besluit var. 4'' September 1929, houdende de aan
vulling van het reglement genomen tot uitvoering van 
artikel 22bis, gevoegd bij de wet dd. 30 December 1924 
door de wet dd. 3° Augustus 1926. 

ALBERT, Koning der Belgen, 

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, HEIL. 

Gelet op de wet dd. 3 Auguslus 1926, tot wijziging van 
de wet dd. 30 December 1924, op de verzekering tegen de 
geldelijke gevolgen van ouderdom en voortijdigen dood der 
mijnwerkers en, inzonderheid, artikel 22bis, bij deze laatste 

w et ingelascht en luidende ais volgt : . 
« Het Nationaal Pensioenfonds der mijnwerkers mag, op de 

wijze bepaald door een bij koninklijk besluit goedgekeurd re
glement, a l de of een gedeelte. van de bij artikelen 20, 21 en 22 
voorziene voordeelen verleenen, aan de weduwen wier echt

genoot is ov.:-rleden vôôr 1 J anuari 1925 of na dezen datum, 

doch zonder dat zij in de mijnen gearbeid hebben, na 31 De

N.mber 1924, mits de dubbele voorwaarde : 

>> a)· Dat hij gepurende ten minste dertig jaar in de Belgische 

mijnen gearbeid heeft ; 

• 

.......-..---------------~-
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» b) Dat hij de mijn heeft verlaten om gezondheidsredenen, 
hebbende aanleiding gegeven tot v_olledige arbeidsonbekwaam
heid ». 

Herzien het koninklijk besluit dd. 15 November 1926 tot 
goedkeuring van het, door den beheersraad van het Nationaal 

Pensioenfonds der mijnwerkers uitgevaardigd reglement, dat de 
wijze vaststelt, waaro2 de renten en vermeerderingen worden 
verleend aan de bij voormeld artikel 22bis bedoelde weduwen ; 

Overwegende dat aan de weezen van de bij artikel 22bis 
bedoelde weduwen, dezelfde voordeelen dienen verleend ais 

aan de weezen bedoeld bij ~rtikel 20 en 22 van de wet dd. 
30 December 1924 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Nijverheid, Ar
beid rn Maatschappelijkc Voorzorg, 

Wij hebben besloten en Wjj besluiten 

Artikel één . - Wordt goedgekeurd de hiernavermelde be
paling, tot aanvulling van artikel één van het reglement uit
gevaardigd door den beheersraad van het Nationaal Pensioen
fonds der mijnwerkers, in uitvoering van artilcel 22bis, ge
voegd bij de wet dd. 30 December 1924 door deze van 3 Au
gustus 1926 en goedgekeurd bij koninklijk besluit dd . 15 No
vember ·1926: 

« Aliriéa 5. - De weezen, wettige kinderen of kinderen ten 
laste, genieten; op de kosten van het Nationaal Pensioenfonds 
der mijnwerkers, tot op den leeftijd van 16 jaar, een rente van 
240 frank per jaar, na het overlijden van hun moeder of kost
winner, die de bij dit reglement voorziene voordeelen geniet. » 

Art. 2. - Deze bepaling wordt van lcracht vanaf 4 Decem
ber 1927. 

Art. 3. - Onze Minister van Nijverheid, Arbeid en Maat
schappelijke Voorzorg is belast met de uitvoering van dit besluit. · 

Gegeven te Brussel, den 4n September 1927. 

Van Koningswege : 
/).- l f i11 is te1· l'Qll .V(j .. e1·'1eid, A r beid 

e11 .\faatsc/rnppelijlre Voorp 1·1r, 

H EN RI m , n '!AN. 

• 

ALBERT. 
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POLITIË VERORDENING OP DE MIJNEN: 

Wijziging aan het koninklijk besluit dd. 29 December 1926, 
betreffende het dragen van den titel en het uitoefenen van 
het beroep van mijnmeetkundige. 

ALBERT, Koning der Belgen, 

Aan allen, tegenwoordig en toekomenden, HEIL. 

Gelet op . het koninklijk besluit dd. 29 December l 926, 
betreffende het dragen van den titel en het uitoef enen van hel 

b.eroep van mijnmeetkundige ; 
Overwegende dat de praktijk er van heeft laten blijken dat 

het nuttig is wijzigingen toe te brengen aan de bepalingen van 

dit besluit, bereffende de toelating tot het examen ; 

Op de voordracht van Onzen Minister .. van Nijverheid , Ar

beid en Maatschappelijkc Voorzorg, 

Wij hebben besloten en Wij besluiten 

Artikel één. - 2° van artikel 3 van het bovenbedoeld bes
luit dd . 29 December 1926 wordt weggelaten en het overblij
vend gedeelte van dit artikel 3 wordt ais volgt gewijzigd : 

« Artikel 3. - Om tot het examen van mijnmeetkundige te 
worden toegelaten, dient de candidaat 18 jaar oud te zijn . » 

3° van artikel 5 vervalt en 4" en 5° worden onderscheiden
lijk 3° en 4°. 

Bij artikel 14 wordt een 4'' bijgevoegd , dat luidt ais volgt : 
<< 4° Het bewijs voor te leggen , dat hij ais mijnmeetkundige, 

in een of meer steenkoolmijnen een stage heeft gedaan, stage 
waarvan de geheele duur niet minder dan achtien maanden 
mag bedragen; dit bewijs bestaande in attesten van de directie 
der steenkoolmijn die elk dienen onderteekend en de verkla
ring te bevatten van den m.ijnmeetkundige of van de mijn
meetkundigen, die de stage heeft of hebben geleid en ook den 
duur ervan aan te duiden. » 
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ln de volgende alinea, worden de vijf eerste woorden ver
vangeh door : 

n De stukJœn, bij 3° en 4° bedoeld, dienen aarigeboden ... li 

Art. 2. - Onze Miriistc: r vari Nijverheid, Arbeid en Maat
scbappèlijke Yoorzorg is belast met de ultvoerihg van dit besiuit. 

Cegeven te Brussel, den 4n September 1929. 

Van Konîngswege : 
De Mi11islel" va11 Nijvel"heid, A .-!Jeid 

e11 ,\faatschappelijke Voor101·g. 

HENRI H EYMAN. 

ALBERT. 

Wijziging aan het koninklijk besluit dd. 29 December 1926 
tot regeling van het uitoefenen van het beroep van miJn· 
meetkundige. 

ALBERT, Koning der Belgen, 

Aan a lien, tegenwoordigen en toekomenden, H EIL. 

Herzien het koninklijk besluit dd. 29 Deccmber 1926, tot 
regeling van het uitoef enen van het beroep van mijnmeetkun
dige; 

Cielet op het koninklijk besluit dd. 27 April 1929, waarbij 

de vergoeding toegekend aan voorzitters, secietarissen en leden 

van de e~amencommissies, afhangende van het ministerie van 

Nijverheid, Arbeid en Maatschappelijke Voorzorg, op 50 fr. 
per zitdag wordt gebracht ; 

Willende aan de voorzitters en leden van de examencommis
sies, voorzien bij de koninklijke besluiten dd. 29 December 
1926'. voor het toekennen van den titel van mijnmeetkundige, 
t~n. rrunsten dezelfde vergoedingen verzekeren, ais die aan voor
z.itters ~n. le~en van andere examencommissies afhangende van 
het Mm1stene van Nijverheid, Arbeid en Maatschappelijke 
Voorzorg verleend ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Nijverheid , Ar
beid en Maatschappelijke Yoorzorg , 

-
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Wij hebben besloten en Wij besluiten 

Artikel één. - Aan 3" van artikel 13, van bovenbedoeld 
koninklijk besluit dd. 29 December 1926, wordt de volgende 

alir ea toegevoegd : 
<< Het minimum bedrag dat aan de bijzitters, zoowel ais aan 

den voorzitter, wegens bovenbedoelde vergoeding den goede 
komt wordt bepaald op 50 frank per zitdag.» 

Art'. 2.· - Onz~ Minister van Nijverheid. Arbeid en Maat

schappelijke Y oorzorg en Onze Minister van Financiën ZlJn 
belast met de uitvoering van dit besluit. 

Cegeven te Brussel , den 4n September 1929. 

Van Koningswege : 
De .lli11ister vn11 N ijve ,-/zeid, Arbcid 

c11 .\fantsdzappelijke Voor101 ·g. 

H. HEYMAN. 

ALBERT. 

GEBRUIK VAN SPRINGSTOFFEN IN DE MIJNEN 

s. c. P. Springstoffen. 

Minislerieel besluit van I A uguslus 1929 lot aanneming 
van de springslof « Matagnile V » . 

D E MINISTER VAN NIJVERHEID, ARBEID EN M AAT

SCHAPELIJKE VooRZORG, 

Gelet op het koninklijk besluit van 24 April 1920, tot 

regeling van het gebruik van springst~ffen.'. vo?r:chr~jvende d~t 
de S.G.P. springstoffen ais zoodamg hl) numsteneel beslu1t 

worden bepaakl ; 

Gelet op den omzendbrie f dd. 18 October 1909, waarbij 

wordt bepaald wat er door S.G.P. springstoffen dient te 

worden verstaan ; 

~----------------------------·---------------~~~~~~~~~-



1302 AXNALES DES MINES DE DEL CIQUJ> 

Gelet op het koninklijk bes luit dd. 29 October 1894 alge
meene verordening houdende op de fabrieken, de bergplaatsen, 

het vervoer, het bezit en het gebruik van springstoffen; 

Gel et op het besluit dd. 16 J uli 1929, waarbij de springstof 
genaamd « Matagnite V >1 ambtelijk werd erkend en ingedeeld 

in de kla:se III ( niet licht ontvlambare springstoffen) der voort
brengselen onderworpen aan de a lgemeene· verordening op de 
springstoffen ; 

Gelet op de uitslagen der proeven waaraan stalen van de 
springstof « Matagnite V >1 in het Nationaal Mijninstituut, te 
Frameries, werden onderworpen ; 

Besluit: 

Eenig artikel. - De springstof genaamd « Matagnite V u, 

aangeboden door de Naamlooze Vennootschap de dynamite 
de Matagne, te Matagne-la-Grande, met de hierna volgende 
samenstelling : 

Nitroglycerin.e 
Nitrokatoen 
Houtskool . 
Ammoniacnitraat 
Keukenzout 

10.-
0.10 
4.90 

63.-
22.-

100.-

mag a is S.G.P. springstof worden gebruikt met een grootste 
lading van 900 grammen , waarvan de evenwaard e in dynamiet 
nr 1 gelijk is aan 637 grammen. 

Uitgifte van dit besluit zal tot onderrichting gestuurd worden 
aan de Naamlooze Vennootschap de dynamite de Matagne, te 
Mata~~e-la-Grande en aan de HH. Algemeene Üpzieners bij 
het M1Jnwezen en, tot uitvoering aan de HH. H oofd ingenieurs 
Bestuurders de r 10 mijnarrondissementen . 

Brussel, den 1°" Oogst 1929. 

H. 1-IEYMAN 

-

... 
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' POLITIE OVER DE STOOMTOESTELLB;N. 

Ministerieel Besluit dd. 8 October 1929 in uitvoering geno
men van het Koninklijk Besluit van 28 Maart 1919 alge
meene verordering houdende op de stoomtoestellen. -
Verdeeling van den dienst van toeticht. 

DE MINISTER VAN NIJVERHEID , ARBEID EN M AAT

SCHAPELIJKE VOORZORG, 

Gelet op artikel 73 van het koninklijk besluit dd. 28 Maart 
1919 betreffencle de politie over de stoomtoestellen, dat 1 uidt 

ais volgt : 
«Ünze Minister van Nijverheid , Arbeid en Bevoorrading 

duidt de ambtenaren aan belast met het toezicht op de stoom

toestellen » ; 
Herzien het ministerieel besluit dd. 3 September 1927, dat 

het korps des mijningenieurs, het korps der ingenieurs van brug

gen en wegen en den contrôledienst der spoorwegen elk met 

een gedeelte van dit toezicht belast; 
. Gelet op het verzoek van het D epartement van Openbare 

W erken er toe strekkende de ingenieurs van bruggen en wegen 
te ontslagen van het gedeelt van hun opg,elegd toezicht, 

Besluit : 

Artikel één . - Onverminderd de opdracht, die hun kan 
worden opgelegd. in uitvoerirtg van het koninklijk beslu it dd. 
10 October 1887, worden het korps der mijninfenieurs, de. 
dienst vrm Arbc idstoezicht en de contrôledienst der spoor
wegen belast, onder Ons gezag, met het toezicht en de uit
voering der wetten, verordeningen en besluiten betreffende de 
politie over de zoowel vaststaande ais verplaatsbare stoom-
toestellen. 

Art . 2. - De ingenieurs van den contrôledienst der spoor
wegen oefenen die opdracht uit in gansch de uitgestrektheid 
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van het rijk wat betreft de stoomstoestellen, zoowel vaststaan
de ais verplaatsbare, die de Nationale Maatschappij van Bel
gische Spoorwegen toehooren. 

Art. 3. - Behalve wat bepaald wordt in voorgaand artikel 
oefenen de ingenieurs van het mijnkorps bovenbedoelde op
dracht uit : 

1° ln al de priva te inrichtingen en in die welke onder het 
gemeentelijk of provinciaal gazag staan in de mijnprovinciën : 
Luik, Namen , Henegouw, Luxemburg en Limburg; 

2° In de bestaande private inrichtingen of in die welke 
mochten worden tot stand gebracht in de proviciën Antwer
pen , Brabant, Oost-Vlaanderen en W est-Vlaanderen , en 
waarvan het toezicht, krachtens het koninklij besluid dd. 
15 Maart 1925 , hoort tot he t korps der mijningenieurs; 

3° In- al de groeven in open lucht van het arrondissement 
Nijvel en van het gedeelte van het a rrondissem ent Brussel 
gelegen ten Zuiden van de baan Nijvel naar Halle en Ninove. 

Art. 4 . - Behalve hetgeen aangeduid is in artikel 2 oefenen 
de ambtenaren van den dienst van het Arb eidstoezicht hun 
bovenbedoelde opdracht uit in a l de private inrichtingen en 
in die welke onder het gemeentelijk en provinciaal gezag staan 
van de provinciën Antwerpen, Braba nt, Oost-Vlaanderen en 
West-Vlaande ren , andere dan die welke in vorig artikel zijn 
opgegeven. 

Art. 5. - De stoomtoestellen die in binnenvaart worden 
benut of ermee in verhand staan en toehooren aan particu
lieren of onder het gemeentelijk of provinciaal gezag staan, 
houde n voortaan op te staan onder het toezicht van de inge
nieurs van bruggen en wegen om te gaan onder het toezicht 
van de korpsen en diensten vermeld in artikel een, naar ge
lang het onderscheid waarvan de artikelen 2 , 3 en 4 laten 
blijken . 

A rt. 6. - Wat de verdeeling van het toezicht be treft wor
den de stoomtoestellen der private inrichtingen gelijk gesteld 
met die welke door de aannemers worden benut op d e werk
plaatsen waar voor rekening van verschille nde Rijksbesturen 
wordt gewerkt , met uitsluiting nochtans van de toestellen , die 

later d e eigendom dienen te worden van die b esturen , wan· 
neer deze het goed vinden zelf voor qit toezicht te zorgen, 
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Bedoelde gelijksteling wordt uitgebreid tot de door het Rijk 
in huur genomen stoomtoestellen wanneer het gaat om wer
ken, die in regie worden uitgevoerd. 

Art. 7. - A l de voorgaande bepalingen betreffe nde dit 
besluit worden ing€.trokke n en, inzonderheid , deze vermeld 
in het besluit dd. 3 Septe mber 1927. 

Brussel, den 8n October 1929. 

H. HEYMAN. 


